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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 
ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ :6578/25.06.2019 

σζήηηζη επί ηης από 17 Μαΐοσ 2019 αιηήζεως ηοσ Δκπολιηιζηικού Σοσριζηικού 

& Αγροηικού σλλόγοσ Ανηλίοσ. 

 

Γήμαρτος: Κοσηζάθηης Παναγιώηης 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Πρόεδρος: Υιώηης Γημήηριος  

Ανηιπρόεδρος : Καηζιθός Απόζηολος  

Γραμμαηέας: Κοσηζελίνης Προκόπιος (απών) 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

3.ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

4.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

5.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

7.ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

8.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΕΑΦΔΗΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

10. ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

11.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

12.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

13.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

14.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ   

15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 18.06.2019 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 9η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 168η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 18.06.2019 
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ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

2.ΚΟΤΣΔΛΗΝΖ ΠΡΟΚΟΠΗΟ  

3.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

4. ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

4.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

5.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ - ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

6.ΜΑΜΟΤΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

7.ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1.ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

2.ΝΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ - ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σ.Κ. ΞΟΡΤΥΣΗΟΤ.  

 

  χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ πξση : 6278/14-06-2019  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ  

θ. Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε θαηά ηα λφκηκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010.  

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθφπηνο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιήςεο παξνπζηψλ. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ 

Ν. 3852/2010 θαη ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ηνλ θ. Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αλαπιεξψλεη, 

ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε θαη έσο ηελ πξνζέιεπζή ηνπ, ν πιεηνςεθψλ χκβνπινο 

ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, θ. νπιδάηνο Απφζηνινο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο πξνζήιζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρψξεζε 

κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρψξεζε θαηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

O Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο απνρψξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο θαη ν 

Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηψηεο Νηθφιανο, απνρψξεζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

12νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία απνρψξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηφο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο απνρψξεζε θαηά ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθφο Απφζηνινο 

απνρψξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (ην νπνίν 

πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο). 

Σν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλάκεζα ζην 11ν θαη ζην 12ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε 

Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία έζεζε πξνθνξηθά εξσηήζεηο (φπσο 

αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) 

ζρεηηθά κε : α) ηνπνζέηεζε κειηζζηψλ ζηελ ζέζε «Παλαγία», ηεο Σ.Κ. Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, ζε ρψξν πνπ ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα θαηαζθεπάζεη γήπεδν 5Υ5, κε πνηα 

δηαδηθαζία παξαρσξήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ηα κειίζζηα  

θαη β) ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε λαπαγνζσζηψλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ θαη αλ 

είκαζηε θαιπκκέλνη ζαλ Γήκνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ καο επηβάιινληαη πξφζηηκα. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεψξγηνο έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο πξνο ελεκέξσζε 

δηάθνξα ζέκαηα, φπσο ηα παξάλνκα θάκπηλγθ, ηνλ θαζαξηζκφ ησλ φρησλ, ηηο 

παξάλνκεο πηλαθίδεο, ηελ απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ, ηα παξάλνκα θαηαιχκαηα 

θ.ι.π. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κακπνχξεο Νηθφιανο, έζεζε πξνθνξηθά εξσηήζεηο 

(φπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο ), ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη δεμακελέο, ελφςεη 

θαη ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

Γήκνπ. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο, δήηεζε λα γίλεη 

θαηαγξαθή ησλ παξάλνκσλ θαηαιπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν. 

    

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   
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  Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 9εο Έθηαθηεο  πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 18.06.2019, εκέξα Σξίηε  θαη ψξα 

08.00 κ.κ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Σζφγθα Αηθαηεξίλε, 

γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

 

ΘΔΜΑ : 2ο   

Ο θ. Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο  ην  2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλέθεξε ηα  

παξαθάησ : 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/06 θαη ηνπ  

άξζξνπ 65 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010, έλαλ (1) κήλα πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ησλ 

εθινγψλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην απνθαζίδεη κφλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο,  

εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο. Γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα σο 

θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απφθαζε γη’ απηφ πξέπεη πξψηα λα απνθαζηζζεί απφ ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

φηη ην ζέκα απηφ είλαη θαηεπείγνλ. 

Καηφπηλ ηνχηνπ θαη δεδνκέλεο ηεο αλαγθαηφηεηαο ξχζκηζεο ππεξεζηαθψλ 

ζεκάησλ, ζηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, θαιψ ην ζψκα λα 

απνθαζίζεη γηα ην  θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

Σν Γ.. αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξαγξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 

3463/06, ηνπ  άξζξν 65 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

ΚΡΗΝΔΗ ΣΟ ΘΔΜΑ Χ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο, έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ απφ 17 Μαΐνπ 

2019 αίηεζε  ηνπ Δθπνιηηηζηηθνχ Σνπξηζηηθνχ & Αγξνηηθνχ πιιφγνπ Αλειίνπ, ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ : 

**************** 

ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ                                                       Αλήιην 17 Μαΐνπ 2019  

ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ &                                                           

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΝΖΛΗΟΤ                    

                                                                     Πξνο : Σν Γήκαξρν &  

                                                                                 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην  

                                                                                 Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ                                                                         
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Αμηφηηκε θ. Γήκαξρε & Γεκνηηθνί χκβνπινη, 

Με ηελ παξνχζα επηζηνιή ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε , γηα ην ηξηήκεξν ησλ 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ πιιφγνπ καο, πνπ δηνξγαλψλεη έθζεζε 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, παξνπζίαζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θαη ρνξεπηηθά 

ζπγθξνηήκαηα, έθζεζε θσηνγξαθίαο θαη κνπζηθέο βξαδηέο, ζηελ Πιαηεία ηνπ Αλειίνπ. 

Οη εθδειψζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην ηξηήκεξν 16,17 & 18 Απγνχζηνπ 2019. ηηο 

16-8-2019 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έλαξμε κε ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο θαη ηελ 

παξάζηαζε ησλ ρνξεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηηο επφκελεο κέξεο ζα 

αθνινπζήζνπλ νη κνπζηθέο βξαδηέο. 

Παξαθαινχκε γηα ηελ ζηήξημή ζαο, απφ πιεπξάο Γήκνπ ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, κε ην 

πνζφ ησλ 1.200 €, γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηεο δαπάλεο ηεο θηινμελίαο θαη ησλ 

γεπκάησλ ησλ ρνξεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηεο παξαρψξεζεο θαζηζκάησλ έσο θαη 

ην ηέινο ησλ εθδειψζεσλ. 

Διπίδνπκε ζηελ ζεηηθή απάληεζε απφ κέξνπο ζαο. 

Με ηηκή  

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ 

Αζαλάζηνο Ν. Καξηζηψηεο  

**************** 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο, πξφηεηλε λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε 

ηνπ πιιφγνπ γηα ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηηο εθδειψζεηο κε ην πνζφ ησλ 1.200 €. 

Με ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ζπκθσλεί θαη ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο, πξφηεηλε ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπ Γήκνπ ζηηο εθδειψζεηο κε ην πνζφ ησλ 3.000 €. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο, πξφηεηλε ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηηο εθδειψζεηο κε ην πνζφ ησλ 2.000 €, θαζψο ν Γήκνο κέρξη 

ζήκεξα δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εθδειψζεηο ηνπ ελ ιφγσ ζπιιφγνπ θαη δήηεζε απφ ην 

ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Τπέρ ηεο πξφηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Υηψηε 

Γεκήηξηνπ, ςήθηζαλ επηά (7) Γεκνηηθνί χκβνπινη, ήηνη : 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απφζηνινο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη 

Γεκνηηθνί χκβνπινη Εαθείξεο Γεψξγηνο, θ. Κακπνχξεο Νηθφιανο, θ. Σζαπξάδεο 

Βαζίιεηνο θαη θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο. 

Καηά ηεο πξφηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ηξεηο (3) Γεκνηηθνί 

χκβνπινη, ήηνη : 

Ο Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο θαη ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο (νη νπνίνη πξφηεηλαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
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Γήκνπ ζηηο εθδειψζεηο κε ην πνζφ ησλ 1.200 €, φπσο δεηείηαη κε ηελ απφ 17 Μαΐνπ 

2019 αίηεζε ηνπ ελ ιφγσ ζπιιφγνπ) θαη ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Λάζθνο 

Κσλζηαληίλνο  (ν νπνίνο πξφηεηλε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηηο εθδειψζεηο κε ην 

πνζφ ησλ 3.000 επξψ). 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε :  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/06 θαη ηνπ  άξζξνπ 65 

παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 

 Σελ απφ 17 Μαΐνπ 2019 αίηεζε ηνπ Δθπνιηηηζηηθνχ Σνπξηζηηθνχ & Αγξνηηθνχ 

πιιφγνπ Αλειίνπ  

 Σελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  

 

1.Σε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζηηο θαινθαηξηλέο εθδειψζεηο ηνπ 

Δθπνιηηηζηηθνχ Σνπξηζηηθνχ & Αγξνηηθνχ πιιφγνπ Αλειίνπ, φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ αίηεζή ηνπ, κε ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ επξψ 

(2.000,00 €), ζχκθσλα κε  ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. 

Υηψηε Γεκήηξηνπ. 

  2.Απνθαζίδεη γηα ην ζθνπφ απηφ, ηελ εμεηδίθεπζε ηεο εγγεγξακκέλεο ζηνλ Κ.Α. 15-

6471.01 πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, ζπλνιηθνχ 

πνζνχ δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000,00 €) γηα έμνδα πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 168/2019.  

Αθνχ αλαγλψζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη σο εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ, 25.06.2019  

                                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ZΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
 
 
                                          ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 
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